MYRA HOTEL
Marmaris, Turcia
Marmaris,Siteler,48700 Marmaris

Descriere MYRA HOTEL 3*, Marmaris, Turcia
Hotel Myra este construit pe o suparafata de 1400 mp și este format dintr-o cladire principala cu 5 nivele și o cladire
anexa cu 4 nivele. Hotelul accepta animale de companie. Myra iti ofera o primire traditionala calda, specific turceasca,
alaturi de o serie de facilitati si servicii care iti vor intregi sejurul.
Descriere:

Hotel Myra este construit pe o suparafata de 1400 mp și este format dintr-o cladire principala cu 5
nivele și o cladire anexa cu 4 nivele. Hotelul accepta animale de companie. Myra iti ofera o primire
traditionala calda, specific turceasca, alaturi de o serie de facilitati si servicii care iti vor intregi sejurul.

Localizare:

Hotelul Myra se afla la 200 metri de plaja din Siteler, la doar 5 minute de mers pe jos de centrul
Karacan Point, la un kilometru de Marmaris și la 7 km de Icmeler.

Website:
http://www.myrahotel.net/
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de restaurant, doua baruri, piscina exterioara cu sectiune pentru copii, spalatorie, seif contra cost,
medic la solicitare.
Facilitati camere:

Hotelul Myra se afla la 200 metri de plaja din Siteler, la doar 5 minute de mers pe jos de centrul
Karacan Point, la un kilometru de Marmaris și la 7 km de Icmeler.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.01.2022 19:00)

